
Čis]o jednací: |24 Ex 9663t.07-I77
Lrslo opr,I

USNEsENI
Soudní exekutor JUDr. oDdřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem MasarykoÝa 679133, 4l2 01

Litoměřice, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce ř.j.7 Nc 5927/2007 - B, ze drre Il.í2.2007,
které qldal Okresní soud v Děčíně, na základě exekuóího titulu, jímž je Rozsudek č.j. B C 2412007 - 34, který lrydal
Okresní soud Děčín dne 29.06.2007 a krerý se stal pravomocným dne 07.08,2007, k lymožení pohledávky

oprávněného: CETELEM Čtš a.s, Karla Engliše 5/3208, 15000, Praha 5, IČ 25085689

proti povinnému: 1. MiIan Košunrberský Lidická 493,40747, varnsdorf, nar.11.07.1970, IČ 69914915

v souladu s ust, § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o

změně da]šícb zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), ve znění účinném do data 31.12.2012

rydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
I. Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě TI se koná dne 24,9.2014 v 14:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu

Litoměřice, Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice.

zájemci o koupi dražených nemoviq;ch věcí se registrují 15 minut před začátkem dražebního jednání v sídle
Exekutorského úřadu Litoměřice na shora uvedené adrese.

II. Předmětem dlažby jsou násiedující nemovité věci a jejicb příslušensNí:

Spoluvlastnický podíl o velikosti % ve vlastnicwí povinného na nemovitých věcech:
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L:, - . ]:a i:] ]:-.,: ; 346:l

v kět.. lrzeld Jsou porenky védény v Jcdné čísetr!é řadě

1o/3 289 zastavěná Procba a
r!adýoři

' ,-: " :j várnsdorf, c.P, 493 lod,duJn
,::-.:,a: :a; j.: :-i a,,:..i;::: rj. j.: '1o/3

III. Výsledná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem IL tohoto usnesení, jejich příslušenstvÍ, práV

a jirrých majetkorrých hodnot patřících k dražebnímu celku činí 93S.000,-Kč-

IV, Nejnižší podání se stanoví ve r4íši 2/3 ťsledné ceny dražených nemovltých věcí uvedených pod bodem II. rohoto
usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k dražebnímu ce]ku a činí částkrr

623.333,33,_Kč.

V. Výše jjstoty pro dr-ažbu nemovit]ýc}l věcí uvedených pod bodem I[, tohoto usnesení stanovuje soudŇ exeku|or
V částce 65.000,_Kč, nejvýše však ve a/ši % nejnižšího podání, Zájenrci o koupi draženýclr nemovitých věcí jsou povinnt
Zap]atit jistotu buď v hotovosti v síd]e Exekutorského úřadu Litoměřice nejpozději před začátkem diažby, nebo
bezhotovosnlí platbou na účet soudního exekutola č.ú.; 215887454/0300, vedený u ČSOB, a.s., variabilní synrbol
966307, K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, byloJi před zahájením dražebního jednání

zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.

W. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nelryla zjištěna
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MI. Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvlášnlí
předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti lryžaduje, aby nemovjtou věc
zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o,s.ř,):
nebyly zjištěny,

\.1II. Příklcp bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání,
Podle § 69 e.ř, ve spojení s § 336l o,s.ř. je vydíažitel opráwěn převzít qldraženou nemovitou věc (lrydražený funkční
soubor nemovitých věcí.) s přísJušenstvínl drlem následujícím po lrydání usnesení soudnfto exekutora o udělení příklepu.
O tom je r,ydražiteJ povinen r,ryrozuinět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníken lrydražerré nemovigích véci
s příslušenstvím, pokud rozhodnutí o příklepu nabylo prár,ní moci a zaplatil-]i nejvyšší podání, a to ke dni rydání usnese]i
o uděJení příklepu.

IX, Soudní exekutor upozorňuje, že při rozwhu podstaty se mohou opráwěný, ti, kdo do řízení přistoupi]i jako další
oprár,nění, a další věřitelé povinnélro domáhat uspokojení jiných lymahatelných polrledávek nebo pohJedávek zajištěných
zástarrním právem, než pro které byla rrařízena exekuce, jestliže je přih]ásí nejpozději do zalrájení dražebního jednání,
jestliže v přihlášce uvedou rýši pohledávky a jejího příslušensví a prokáží-li je příslušnými listinami. Listiny musí trÝt
DřiDojeny k Dřihlášce v originále. v ověřené koDii či v konveřtova . K přihláškám, v
nichž výše poi edávky nebo jejfio přísJušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř, ve spojení s § 336f o.s,ř.)

X, Soudní exekutor lryzývá opráwěného a ty, kdo přistoupiJi do řízení jako další opráwění, a ostatní věřire]e
povinného, kreií požadují uspokojení sqích pohledávek při rozwhu podstaty (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f o,s.ř.), aby
soudu sdělili, zda žádají zap)acení svýclr pohledávek, a upozo.ňuje, že nepožádajili o zaplacení před zahálenim
dražebniho jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim přer,zít (§ 69 e,ř. ve spojení s § 336f o.s.ř,)

XI. Soudní exekutor ryzývá každého, kdo má právo, které nepřipoušd dražbu (§ 52 e,ř, ve spojení s § 267 o,s.ř.), aby
je uplamiJ u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje. žť
jinak k jeho právl nebude při provedení exekuce přiřrlíženo.

xIL Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitýn věcem předkupní právo, že je mohou uplamit jen v
dražbě jako ďažirelé. Předkupní právo k lrydražené nemovitýclr věcí zaniká dnem, kdy byl q,dražiteli udělen příklep.
Hod]áji někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání.

Soudní exekutor ještě před zahájenín viastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní plávo je plokázáno. Proti tomuto
usnesení není odvolání přípusmé,

XIl. NezaplatíJi lrydražitel nejlyšší podání ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další dražební jednání [§ 69

e,ř- ve spojení s § 336m odst.2 o.s.ř.).

Poučení: Proti tonuto usnesení je možtro podat odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem do 15 drrů odjeho
doručení prosřednictvím soudního exekutola JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice
se sídlem Masarykova 679/33,412 0l Litoměřice.
Ploti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávlěný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprár,nění, povinrqý a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo,

Odvolání jen proti !"ýrokům označeným v dražební vyhlášce L, 1t,, Vt,, VIIL, ]X., X., XI., XIL XIII. neni
přípustné.

Dlažební lyh]áška byla vydána v sou]adu s prámími předpisy účinnými do data 31,12,2012, jelikož dle
přechodných ustanovení zákorra č, 396/2012 Sb., jímž byl exekuční řád a též občanský soudní řád
novelizován s účinností ke dli 1.1.2013, se řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoro zákona
dokončí podle dosavadních právních předpisů.

V Litoměřicích dne 5.6,20'l4

otisk úřtdDiho rozitka

JlIDí- ondřej Mareš, LI--M,, v.r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Litonrěřice
q,řizuje: M8l. Čičinanec Adam
za správnost vyhorovení: Milena Zahá]ková
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